
 Analprobe med 2 elektrodebånd beregnet til træning af 
bækkenbunden for behandling af inkontinens 

 
 
 
 

 
Brugervejledning:  

 Tag proben ud af emballagen og rengør i henhold til 
nedenstående 

 Påfør et tyndt lag intimgel eller glidecreme (vandbaseret) og 
indført forsigtigt proben. Kun bundringen skal være synlig – 
juster længden ved at dreje på ringen, om nødvendigt. 

 Sørg for at apparatet er slukket og tilslut proben til 
bækkenbundstrænerens ledninger 

 Følg manualen for den anvendte bækkenbundstræner 

 Med analproben skal du anvende programmet ‘STRES’ eller 
‘TONE’ 

 Efter endt behandling, udtager du forsigtigt proben, skiller den 
fra styreenheden og rengør I henhold til nedenstående. 

 
Rengøring 

 Proben er personlig og må kun bruges af én bruger.  

 Rengør proben i mildt lunkent sæbevand eller med alkohol-fri 
desinfektions servietter. Skyl efter med koldt vand.  

 Aftør med en ren papirserviet og lad lufttørre helt, inden du 
pakker den væk  

 Rengøringsmidler, der indeholder alkohol må ikke anvendes  

 Denne probe kan ikke steriliseres 

 
 

Forholdregler  
Brug ikke denne probe, hvis du har:   

 Muskeldefekt i behandlingsområdet. 

 Blære eller vaginalinfektion. 
Anvendelse af probe kan forværre og sprede infektionen 

  Livmoderhalskræft 
Laboratorietest viser, at elektrisk stimulation kan fremme celledeling 

 Hvis du har – eller har haft - epilepsi 
Elektrisk stimulation kan  udløse anfald 

 Hvis du har pacemaker. 
Anvendelse af elektrisk stimulation kan påvirke pacemakerens signaler 

 Graviditet.  
Elektrisk stimulations påvirkning af fosteret er ukendt 

 
SPØRG ALTID DIN LÆGE, HVIS DU ER I TVIVL  

 
ADVARSEL  
1. Opbevares tørt og væk fra varmekilder.  
2. Forbind ALDRIG proben til et højfrekvent apparat (for stærk 
strøm kan opvarme elektroderne  
3. Dette apparat og er kun beregnet til behandlinger af kort 
varighed.  
4. Berør ikke elektrodebåndene mere end højst nødvendigt..  
5. Elektrodebåndende indeholder nikkel.  
Dette medfører risiko for allergisk reaktion hos personer, som er 
følsomme overfor nikkel  

 
Etiket 

Etiketten, der sidder på ledningen indeholder vigtig information 
om produktionsnummer, producent og CE nummer. FJERN DEN 
IKKE ! 

 

  
Model: PR13TC 

TensCare Ltd,9 Blenheim Road 
Epsom, Surrey KT19 9BE. UK 

LOT 
NOT FOR USE WITH AC 

POWER SOURCE 

Ø 12mm     Ø19.6mm 

Længde 110 mm 
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PR13TC Analprobe  
Varenr.: X-PR13 
 
 
 
Lille diameter: Max 19.6mm Min 12mm 
To elektrodebånd 
Justerbar længde 
 
 
 
 
 
Forhandles af: 
MediGroup 
Kajerødgade 38 
3460 Birkerød 
 
Tlf.: (+45) 45 76 54 25 
info@medigroup.dk 
www.hjemmetest.dk 
 


